
nn Vi vänder oss till dig som är arbetare i Sverige ochvi hoppas att du tar dig tid att läsa detta. Det handlarnämligen om dig. Du som städar, kör buss eller taxi, ar-betar i affär, fabrik, restaurang, vårdhem eller sjukhus.Du som står helt utan arbete eller lider av osäkerhetenmed tillfälliga jobb eller i bemanningsfirmor.  Du sombygger hus, arbetar med tågtrafik eller på call center,delar ut post och tidningar, tillverkar bilar och hambur-gare eller arbetar med barn i skolan. Vi är alla olika, men vi har något viktigt gemensamt.Vi är alla arbetare här i Sverige. Vi är alla tvingade attsälja vår arbetskraft till företagen för att kunna försörjaoss själva och våra familjer.Vi får aldrig glömma vårt gemensamma intresse ochlåta motståndarna splittra oss. De vill ställa den som hararbete mot den som saknar arbete. De vill spela ut ossmot varandra utifrån var vi är födda eller vilken religionvi tror eller inte tror på. Men även vi är skyldiga när vilåter oss splittras och låter våra olikheter stå i vägen fördet vi har gemensamt. Detta gör oss svaga. När vi inte står starka tillsam-mans kan våra motståndare göra som de vill. De kan för-sämra våra arbetsförhållanden och sänka våra löner.Våra arbeten blir osäkrare, stressigare och farligare. Viförväntas stå tillförfogande när helst företagen harbehov av vår arbetskraft. Vi som saknar jobb tvingas tillmeningslösa och förnedrande åtgärder eller lever underhotet att tvingas lämna landet. Även utanför arbetslivet gör överklassen och dess po-litiker livet allt svårare för oss. Våra bostadsområdentillåts förfalla, säljs till privata hyresvärdar och vårahyror chockhöjs. Välfärd och samhällsservice läggs neri de områden där vi bor. De sociala problemen ökar medväxande gängkriminalitet, våld och knark som de värstaexemplen.Så här behöver det inte vara. Sverige är rikare än nå-gonsin. Problemet är att pengarna samlas hos ett litetfåtal. En procent av Sveriges befolkning äger 40 procentav förmögenheterna. Det är så här överklassen vill hadet. Därför drivs en politik för att flytta pengar från ar-betare till de rika, från löner till vinster och från gemen-sam välfärd till privata förmögenheter.Kommunistiska Partiet är ett parti av arbetare och förarbetare. Vi vill att alla arbetare i Sverige enas för ettannat sätt att organisera samhället. 

• Allas rätt till bra och värdiga liv. De värden
som vårt gemensamma arbete skapar ska gå
till att göra livet bra för alla människor, inte till
att berika ett fåtal. Sverige behöver kamp mot
rikedomen, för att ta pengarna där de finns och
använda dem där de behövs.
• Människor är inga handelsvaror som företag
ska kunna köpa och sälja – varken som arbe-
tare eller när vi har behov av skola, sjukvård
eller omsorg. 
• Gemensam planering är bättre än privatiserat
kaos. Företag och verksamheter som är viktiga
för oss alla ska också ägas av samhället.  
• En värld byggd på solidaritet, rättvisa och fri-
het istället för på de rikas förtryck och utsug-
ning – det gäller både inom länder och mellan
den rika västvärlden och andra delar av värl-
den. Arbetarklassen måste vara solidarisk med
världens arbetare och förtryckta, inte lojal mot
den egna överklassen.Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Vi hoppas attdu håller med oss. Om du är medlem i någon föreningså vill vi gärna komma till er för att prata om dessa frå-gor och vad vi tillsammans kan göra åt det. Helst innan

valet den 14 september, men det går också bra efter. En verklig förändring i Sverige beror inte på hur detgår i höstens val, det beror på om vi arbetare tillsam-mans kämpar för det som är riktigt och viktigt för arbe-tarklassen.

Till dig som är arbetare i Sverige

Ge oss ditt stöd och lägg din röst för solidaritet mellan arbetare. 
Kommunistiska Partiet ställer upp i följande kommunval: Alingsås, Gislaved, Göteborg, Helsingborg, 

Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Ludvika, Lund, Lysekil, Malmö, Mölndal, Norrköping, Nybro, 
Robertsfors, Sandviken, Stockholm, Trelleborg, Uddevalla, Uppsala, Värnamo, Västerås, Växjö 

och Örebro samt i valen till Stockholmsläns landsting och region Skåne.

www.kommunisterna.org


